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Viss šeit publicētais ir uzskatāms par  
izdomājumu un apstākļu neticamu sakritību.

Nav faktu, ir tikai to interpretācijas.  
(Nīče)

Sirsnīga pateicība Madonas novada pašvaldībai un seno cīņu 
biedram Ingāram Daibem par atbalstu grāmatas tapšanā. 





Ingaram un Vitai, Gintaram un Ingai Vestfāliem. 
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Jau otro dienu viņu ceļi nešķīrās. Tik liela bija vajadzība drau-
dzīgi patērzēt. Pierīvējušies. Nezaudējuši individualitāti, tik dažā-
die cilvēki sakusa viengabalainā pulciņā, bet, jāpiebilst, ar daudzām 
šķautnēm. Kā teicami apstrādāts briljants, kam katra šķautne izce-
ļas ar savu unikalitāti. Labsajūtas un labvēlības plīvurā viņi novirzī-
ja enerģiju labdabīgā virzienā - pa atmiņu viļņiem šūpojoties, no-
darbojās ar atmiņas krājumu revīziju.

Marts no atsvaidzinošās īspeldes nāca, ietinies lieldvielī. No 
malas tas atgādināja ekonomklases patricieša togu. 

Vērojot arhaisko apģērba stilu, Aivars ierunājās: – Visīstākās 
Suņu dienas. Romiešiem Sīriusa Alfa parādīšanās nozīmēja gada 
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viskarstākā laika iestāšanos. Romieši tveici pavadīja, vāļājoties ba-
seinos. 

– Vienalga neizskaidro saistību ar suņa dienām! – Juris taujāja, 
neizpratnē saraucis pieri dziļās grumbās. 

– Lielā Suņa zvaigznājā spožāko zvaigzni Sīriusu sauca par Ca-
nicula – sunītis. – Aivars paskaidroja un pievērsās zicpatricietim. – 
Un kā?

Uzrunātais atmeta ar roku, noburkšķot: – Tik vien kā kārtējo 
ķeksīti ievilkt. Kā no ūdens iznāk ārā, tā no jauna svīsti. – Un pie 
sevis noteica: – Lai tikai nostāvētu, mums ir jādarbina 300 musku-
ļu. Labāk atlaidīšos. – Un nogaudās: – Diemžēl dzīvē tā ir iekārtots, 
ka tikai sliktais to dara patīkamu. Tāpēc es, kā nelabais no baznī-
cas, izvairos no labā.

– Nevaru vien nobrīnīties, kādas gan metamorfozes skar indi-
vīdu, nokļūstot izteikti vīrišķīgā kolektīvā. – Ģirts bez liekulības 
nobrīnījās un noprasīja: – Vai tu vari tik ļoti nedraudzēties ar 
šņabi?

– Kāpēc man ar to ķildoties? – Marts, izbrīnā saraucis pieri, uz-
deva pretjautājumu. – Vai veselu epohu atpakaļ apustulis Pāvils tei-
ca zelta vārdus: “Man viss ir atļauts, bet ne viss ir lietderīgs, man 
viss ir atļauts, tikai neviens nevar valdīt pār mani.” – Un noskurinā-
jies izmeta: – Jāiedzer, pirms kvalifikācijas izjūta pazūd. Padod ali-
ņu! Eu! – Tik vien paspēja nolūkoties, kā viņam paredzētā alus pu-
dele aizceļo pie blakussēdētāja.

– Visi cilvēki ir brāļi. Ar brāļiem jādalās. – Viltīgi smīnot, no-
teica Juris.

– Ko tad tu zaglīgos brāļus sēdini? Viņi arī dalās, no citiem 
ņemot.

– Tas darba lietās! – Tālāk Juris neskaidroja, jo arī Marta rokās 
iegūla zibenīgi norasojusi alus pudele. Ar naža muguru operējot, 
viņš noņēma korķi. Lūpas sakļāvās ap putu fontānu, neļaujot iet 
zūdībā ne pilītei veldzējošā mieža galaprodukta. Līdz ar šķidruma 



11

atjaunošanos izlīdzinājās sasprindzinājumā savilktās krunciņas 
virs lūpām.

– Motorika paaugstinājās. – Marts apmierināts secināja. – Pir-
mie, kas valsts mērogā uzsāka kampaņu pret tabaku un arī alkoho-
lu, bija nacisti. Beidzās ar amfetamīnu un kaput. Sabiedrotie tik-
mēr, kā pīpoja un dzēra, tā turpināja. Kad vāciešiem sākās denacifi-
kācija, un parādījās normālais dzīves ceļš, tad no jauna sāka ij smē-
ķēt, ij pīpot, ij labi dzīvot.

– Pamielo dvēseli! – Ingars skubināja arī piekost.
– Nav iekāriena! – Uzrunātais atbildēja.
– Uz jebkuru situāciju var raudzīties kā no advokāta, tā no pro-

kurora viedokļa. – Māris laiku lieki netērēja. Tūlīt par galveno: – Ja 
viduslaikos par daudz nešpetna laulene pagadījās, kura ignorēja 
vīra tiesības baudīt omulīgas laulības ostas prieciņus, tad talkā 
nāca communis rixatrix. – Māris piesauca sen nelietotu jēdzienu. – 
Savās ģimenes galvas svētajās jūtās aizskartais pasūdzējās  
tiesnesim. Tālāk sekoja divi varianti. Pirmajā nešpetno kundzi pie-
sēja pie speciāla krēsla. Nosmērēja ar netīrumiem un fekālām ma-
sām. – Viņš sarauca degunu: – Tādā paskatā, kliedējot vienmuļo tā 
laika bezaifonu ikdienu, iznēsāja pa ielām. Kad nesējiem aptrūkās 
dukas vai vismaz vēlēšanās turpināt rūpēties par līdzpilsoņu gara-
stāvokli, sekoja attīrīšanas process. Sviras galā piesēja krēslu ar 
visu saturu un iegremdēja upē. Bet ne vairāk kā desmit reižu. 
Ūdens varēja būt ledaini auksts. – Māris, cilvēkmīlestības jūtu pār-
pilns, noteica pieļaujamās pārbaudījuma robežas. – Otrais variants 
bija viegli nehumānāks – bija jāstaigā īpašā kalēja roku darba mas-
kā, līdz tiesnesim bija labs prāts, un sodu piedeva. Ja to atjaunotu, 
vārgais dzimums mazāk dzertu un mirtu no nervu izraisītām kai-
tēm. – Viņš drīzāk pie sevis nosprieda. – Vispār savu pirmo Visu-
ma iekarošanas mēģinājumu es uzliku uz bremzēm, jo nobijos no 
pasākuma grandiozitātes. Šausmu vērpetes iztriecās cauri, cik viss 
bija nopietni.
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Juris viegli pasmējās, pirms valodoja: – Pirmais prakses vadītājs 
man deva trīs padomus. Savus principus! “Jau no paša sākuma 
strādā ar pašatdevi, tad iegūsi cieņu savu darbinieku acīs, un tie 
strādās tavā labā. Nekad neņem no saviem darbiniekiem vērtīgus 
kukuļus. Pašu notirgos. Nekad savās palaidnībās neiesaisti savas 
darbinieces. Un vēl jo vairāk – ne jau no nāves jābaidās, bet  
tukšas dzīves.”

– Zagšana ir milzu apkaunojums un goda zaudēšana uz 
mūžiem. Un policista pienākums ir pilnībā izpildīt likumu. – Ģirts 
pārlaida skatienu pāri galdam.

– Likums vēl nenozīmē taisnību! Verdzība arī savulaik bija li-
kumīga. – Jānis atgādināja vēsturiskus faktus. 

“Kruķi, maitas, iedomājušies, ka zagt nevar, un par to mani, 
maziņo, iesēdināja. Cietumā dzīvoju kā putns! Ne sēj, ne pļauj, bet 
ar visu apgādāts. Kāpēc strādāt, ja var nestrādāt? Un nestrādājot 
veselības būs vairāk nekā strādājot. Un paēdis un padzēris, un ap-
puišots.” – Kā ložmetējs Oskars atreferēja zagļu pasaules kredo.

– Smadzeņu cers novīst šādas loģikas priekšā.– Jānis nosmējās. 
– Augstākās matemātikas asi spēj operēt nevis ar četrdimensiju 

telpu, bet ar x- dimensiju. – Iestarpināja Gundars. – Zog, jo tādējā-
di cer saķert kādu gabaliņu no dzīves, kas viņam nav lemta.

– Vai tad bērnībā ne reizi nemēģināji noķert saules zaķīti? – Jā-
nis pasmaidīja.

– Muļķu glābšanai ir nepieciešami stingri groži, lai viņi neieku-
ļas nepatikšanās. – Juris skarbi paziņoja: – Lai ar pilnu karoti ēd 
pašu ražotos sūdus. Un likumam ir tikai jāpaskubina: – Neņergā-
jies! Pats tos saražoji! 

– Atnāca brīvība, daudzi kļuva brīvi no sirdsapziņas. Noziedzī-
bas līmenis pārlēca Everesta virsotni. – Guntim acīs pazibēja drais-
ka vīpsna. – Taču rodas neskaidrība – kas būs noziedzības mērvie-
nība? Nirzas pusē bija valsts saimniecība, kur nodarbināja nometi-
nātos ekszekus. “Ķīmijā” – slengā. Kā pienāca otrās republikas lai-
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ki, tā tie izklīda pa tuvāko apkārtni. Un tad sākās... – Viņš spēji pa-
augstināja balss tembru: – Ja līdz tam tur durvis ar slotu atspieda, 
tad tagad jau bija jāmeklē atslēgas. Uz nakti ārā atstātie kirzas zāba-
ki, izkārtie palagi. Viss ņipri aizceļoja. 

– Kā nacionālsociālisti ieviesa pāris mēnešu sodu darba nomet-
nē par braukšanu pa zaķi, tā disciplīnas līmenis sabiedriskajā trans-
portā uzlēca teju līdz 100 procentiem. – Herberts izvilka vēsturisku 
faktu. 

– Kriminogēno situāciju veido nevis zagļu skaits, bet gan poli-
cijas, prokuratūras un tiesas spējas tos padarīt nekaitīgus. – Mar-
ģers apgalvoja.

– Apsmidzinot ar blakšu indi?
– Ja palīdz, tad arī smidzināt! – Marģers piekrita. – Normālās 

valstīs nezog, jo cilvēki ir ielāgojuši vienkāršu patiesību – ko es te 
nolieku, – viņš glāzīti pārcēla desmit centimetrus tuvāk, – tas ir 
mans. Bet zaglim tik viens – kas nav pieķēdēts, ir jānosper. 

– Varētu man pilnos miskastes maisus regulāri nospert. – Māris 
sapņaini nopūtās. 

– Kā policists, es varētu pasauli padarīt nedaudz labāku, taču 
krimināllikums uzliek ierobežojumus. – Marts tēloti smagi nopū-
tās. Pēc mirkļa viņš, atguvis dzīvesprieku, itin sparīgi paziņoja: – Ir 
māka iekustināt sarunu par visu ko un reizē neko, bet pēc tam ap-
stulbināt ar tiešu un skaidru jautājumu. Tā, lai pēc ķermeņa valo-
das saprastu - ir vai nav zināms. Katrs cilvēks runājot sniedz terabi-
tu informācijas, par kuru nemaz nenojauš. Ķermeņa kustības. Au-
guma stāja. Mīmikrija. Pēc balss var nojaust, kur patiesība, kur lei-
fers. Tā neaptverami kolosālā sajūta, kad tu pieklājīgi vari paņemt 
aiz pogas un uzlikt rokudzelžus. Izpildīt likumu pilnībā. Likumiski 
nostiprināt taisnību. Pašdisciplīnas un neatlaidības triumfs ir sal-
dāks par saldu. – Marts sparīgi nogrozīja galvu: – Meklēt atbildes 
uz jautājumiem, un tajā pašā laikā gūtā atbilde uzdod nākamos 
jautājumus. Līdz fakti pareizi nostājas pareizā secībā. Būtībā tas ir 


